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HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

VAN DE 
DUTCH BALLOON COMPETITION CLUB 

 

OPRICHTING EN NAAM 

Artikel 1 

1. De vereniging is opgericht op 21 april 1994 te Breukelen onder de naam Dutch Balloon 
Competition Club (hierna: DBCC). 
2. De vereniging is ingeschreven in het Verenigingsregister van de Kamer van Koophandel te 
Utrecht, onder dossiernummer V482780. 

LIDMAATSCHAP KNVvL 

Artikel 2 

1. De vereniging is lid van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, afdeling 
Ballonvaren (hierna: KNVvL), de nationale aeroclub van Nederland. De KNVvL is lid van de 
Fédération Aéronautique Internationale (FAI) en de Nederlandse Sport Federatie (NSF). 
2. De vereniging heeft zich geconformeerd aan de statuten en het huishoudelijk reglement van 
de KNVvL, alsmede het afdelingsreglement van de afdeling Ballonvaren. 

MEDEDELINGEN 

Artikel 3 

Mededelingen aan de leden kunnen worden bekend gemaakt door plaatsing in een rondschrijven 
(papier of digitaal) en/of op de website www.dbcc.nl welke regelmatig up-to-date wordt gehouden. 

LEDEN 

Artikel 4 

De aanmelding voor het lidmaatschap dient schriftelijk, onder vermelding van de gevraagde 
gegevens en inlichtingen, te geschieden bij het secretariaat van de DBCC. 

CONTRIBUTIE 

Artikel 5 

1. De contributie is verschuldigd bij de aanvang van het boekjaar of, bij tussentijdse toetreding, 
op de datum van toetreding. Bij tussentijdse opzegging vindt géén restitutie plaats. 
2. Leden die, ondanks betalingsherinnering, met de betaling van hun jaarlijkse contributie 
meer dan twee maanden nadat deze verschuldigd is ten achter zijn, worden geschorst tot de 
datum waarop de bijdrage is ontvangen. Een geschorst lid blijft verplicht tot betaling van de 
bijdrage en kan aan het lidmaatschap geen rechten ontlenen tot aan de betalingsverplichting is 
voldaan. Als aan de betalingsverplichting niet wordt voldaan, wordt het lidmaatschap door de 
vereniging opgezegd overeenkomstig artikel 9.2 van de statuten. 
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COMMISSIES EN TAKEN 

Artikel 6 

1. Het bestuur van de vereniging heeft een "management-functie", waarnaast door het bestuur 
stafdiensten en -functies in het leven zullen worden geroepen, zoals: 
- materialenman 
- chief observer 
- wedstrijdleiding 
- organisatiecommissies evenementen 
2. Elk lid van de vereniging is in principe bereid één of meer taken op zich te nemen, wanneer 
hij of zij daartoe door het bestuur wordt verzocht. 

WEDSTRIJDEN 

Artikel 7 

1. jaarlijks worden door de vereniging in opdracht en onder auspiciën van de KNVvL, 
afdeling Ballonvaren, de Open Nederlandse Kampioenschappen voor Hetelucht 
Ballonvaarders georganiseerd. 
2. Aan de Nederlandse Kampioenschappen kunnen deelnemen alle Nederlandse 
ballonvaarders hetelucht, wanneer zij in het bezit zijn van een FAI-sportlicentie, tenminste één 
jaar in het bezit zijn van een geldig BvB Ballonvoerder Heteluchtballons en tenminste 50 uur 
ervaring hebben als Pl. 
DBCC-Ieden krijgen reductie op het entreegeld voor deelname. 
3. Jaarlijks worden namens de vereniging selektie wedstrijden voor deelname aan 
vertegenwoordigende internationale wedstrijden georganiseerd. Naast het NK worden jaarlijks een 
aantal één- of meerdaagse wedstrijden door het bestuur hiertoe aangewezen. Deze selektie wordt 
uiterlijk in januari bekend gemaakt. 
4. Door het bestuur worden organisatiecommissies en wedstrijdleidingen samengesteld voor de 
realisatie van de wedstrijden. 
5. Alle wedstrijden vinden plaats volgens de Uniform Model Rules AX van de International 
Ballooning Commission van de FAI. 

OBSERVERS/OFFICIALS 

Artikel 8 

1. Leden observers/officials worden in de gelegenheid gesteld om eenmaal per jaar een cursus te 
volgen. Deze wordt georganiseerd door de chief observer in opdracht van het bestuur. 
2. Observers kunnen door de vereniging worden uitgezonden naar internationale wedstrijden, 
zoals de Europese en Wereldkampioenschappen. 

BESTUUR 

Artikel 9 

1. De leden van het bestuur treden drie jaar na hun verkiezing af volgens een nader te bepalen 
rooster (Statuten art. 11). Zij zijn desgewenst herkiesbaar voor een volgende periode van drie 
jaar. 
2. Nieuwe bestuursleden worden gekozen gedurende een ledenvergadering in het jaar, 
voorafgaand aan de ledenvergadering tijdens welke zij hun taak formeel zullen overnemen van 
hun voorganger. Gedurende de tussenliggende periode van maximaal één kalenderjaar zullen 
zij zich inwerken. 
 


